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Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 7. září 2017 v 17:15 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, Mgr. Naděžda Chajmová,  

Mgr. Miloš Musil, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha  

 

Omluveni:  

- 

 

Hosté: 

- 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

  

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb 

3. Informace o připomínkách k vyúčtování grantu Nadace ČEZ,  

smlouva č. EDU 82_16 

4. Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku EDU 50_17 

5. Schválení výběru dodavatele a kupní smlouvy pro pořízení technologie na opravu 

asfaltových povrchů komunikací 

6. Schválení výběru zhotovitele stolních kalendářů 2018 

7. Aktualizace výpůjčního řádu skákací nafukovací atrakce Mikroregionu 

Ivančicko 

8. Různé 

9. Ukončení 
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1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Vzhledem k tomu, že nikdo 

neměl žádné návrhy ani připomínky k programu, nechal hlasovat o schválení návrhu 

programu. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb  

Zprávu o činnosti centra společných služeb prezentoval manažer CSS/tajemník svazku 

Ing. Bohumil Smutný. Kompletní zpráva tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 2 

SV bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb za měsíce červenec–srpen 

2017. 

 

3. Informace o připomínkách k vyúčtování grantu Nadace ČEZ, smlouva č. EDU 82_16 

Tajemník správní výbor informoval, že ze strany Nadace ČEZ proběhla kontrola vyúčtování 

a povinných příloh závěrečné hodnotící zprávy ke smlouvě č. EDU 82_16. Kontrolou byly 

zjištěny některé nesrovnalosti, v důsledku kterých je třeba na Správní radu Nadace ČEZ 

podat žádost o změnu v projektu spočívající v úpravě položkového rozpočtu projektu.  

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 3 

SV bere na vědomí informace o připomínkách Nadace ČEZ k vyúčtování grantu smlouva 

č. EDU 82_16 a souhlasí s navrženým postupem žádosti o změnu v projektu spočívající 

v úpravě položkového rozpočtu projektu. 

 

4. Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku EDU 50_17 

Tajemník svazku seznámil správní výbor s obsahem smlouvy EDU 50_17 o poskytnutí 

dotace z Nadace ČEZ na projekt „Podpora společenského života a vybavení v obcích 

Mikroregionu Ivančicko“. Celková výše příspěvku činí 450.000 Kč.  

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 50_17. 
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5. Schválení výběru dodavatele a kupní smlouvy pro pořízení technologie na opravu 

asfaltových povrchů komunikací 

Tajemník svazku seznámil přítomné s cenovou nabídkou a návrhem kupní smlouvy na 

technologii „Infraset“ od Firmy MORAM CZ, s.r.o., která je dle provedeného průzkumu 

trhu jediným dodavatelem tohoto zařízení v ČR. Nabídková cena činí 314.721 Kč vč. DPH. 

Mikroregion Ivančicko letos získal na nákup této technologie dotaci z JmK ve výši 300.000 

Kč, z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko tak zbývá dofinancovat výdaje ve výši 14.721 Kč.        

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 5  

SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č. 1/2013 upravující zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, 

služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje na základě předložené nabídky, 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení technologie na opravu asfaltových 

povrchů komunikací“ firmě MORAM CZ, s.r.o. U Elektrárny 4171/4G, 695 01 Hodonín, 

IČ: 27712079 za cenu 260.100 Kč bez DPH, tj. 314.721 Kč vč. DPH. Vzhledem 

k unikátnosti technologie zakázka zadána přímým oslovením jediného dodavatele. 

Hrazeno 300.000 Kč z dotace JMK, 14.721 Kč z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko. SV 

současně schvaluje kupní smlouvu s vybraným dodavatelem. 

 

6. Schválení výběru zhotovitele stolních kalendářů 2018  

Tajemník prezentoval výsledky průzkumu trhu týkající se vydání stolních kalendářů 

Mikroregionu na rok 2018. K podání nabídek byly vyzvány 4 firmy. Nabídku podaly dvě 

firmy, z nichž cenově výhodnější podala firma ANNAPURNA s.r.o, jejíž nabídková cena 

činí 24 Kč bez DPH/kus. Tajemník také otevřel diskuzi nad možným užitím spodní lišty 

kalendáře pro účely komerční inzerce. Členové správního výboru se vyjádřili pro poskytnutí 

tohoto prostoru komerčnímu účelu a pověřili CSS provedeným průzkumu trhu pro zájemce 

o umístění reklamy a přijmout zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 6 

SV, v souladu s vnitřní organizační směrnicí č. 1/2013 upravující zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, 

služeb a dodávek, ve znění pozdějších dodatků, schvaluje na základě provedené výzvy 

uchazeče k podání nabídky, zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Kalendáře MR 

Ivančicko 2018“ firmě ANNAPURNA s.r.o., Za Ústavem 31, 664 91 Ivančice za cenu 

24 Kč bez. DPH/ks (29 Kč vč. DPH/ks). Předpokládaná objednávka cca 2.000 ks. SV 

schvaluje prodejní cenu kalendářů pro členské obce (organizace, spolky) za cenu 

30 Kč/ks. SV dále ukládá CSS provést průzkum trhu pro zájemce o umístění reklamy na 

spodní liště kalendáře a akceptovat zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. 
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7. Aktualizace výpůjčního řádu skákací nafukovací atrakce Mikroregionu Ivančicko 

Tajemník svazku upozornil, že výpůjční řád pro nafukovací atrakce, který byl schválen 

4.3.2013, obsahuje již neaktuální a neúplné informace a je třeba jej přizpůsobit současným 

požadavkům. Mezi navrhovanými změnami je také zvýšení nájemného pro externí veřejné 

subjekty z 1 tis. na 2 tis. Kč/akce. V rámci diskuze bylo správním výborem navrženo, aby 

zapůjčení atrakce externímu subjektu bylo vždy také podloženo nájemní smlouvou. 

Tajemník přislíbil, že CSS vytvoří vzor nájemní smlouvy, který bude poté předložen SV k 

projednání.  

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

Usnesení č. 7 

SV schvaluje aktualizaci výpůjčního řádu skákací nafukovací atrakce dle návrhu 

zpracovaného CSS s účinností od 1. 10. 2017. 

 

8. Různé 

Mgr. Chajmová informovala o projektu MAS Brána Brněnska, v rámci kterého byla 

uspořádána dvě velká setkání za účelem vzdělání a výměny zkušeností všech pedagogů 

z ORP Kuřim a ORP Rosice. Akce se mezi pedagogy setkala s velkým úspěchem, 

Mgr. Chajmová ji proto navrhuje jako možný námět pro projekt Mikroregionu Ivančicko. 

Tajemník sdělil, že se obrátí na MAS Brána Brněnska a zjistí podrobnější informace o 

projektu.   

 

Mgr. Chajmová dále informovala o nabídce pana M. Kamrly, který má v případě zájmu 

obcí k dispozici a k prodeji zhotovené letecké snímky měst a obcí Mikroregionu Ivančicko. 

 

9. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 18:50 hod. 

 

 

V Ivančicích dne 7. 9. 2017 

 

 

 

Zapsala: Monika Zemanová 

 

 

 

  

Rostislav Štork 
 

Mgr. Miloš Musil 

předseda správního výboru 

Mikroregionu Ivančicko 

 první místopředseda správního 

výboru  
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